Rusza budowa

czytaj str. 3

hali w Nietkowicach

we wrześniu
01.09. - we wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się
uroczyste apele z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.
01.09. – na terenie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku zorganizowano uroczystości z okazji obchodów Święta Wojsk Przeciwlotniczych. Święto to było okazją
do zwiedzania sali tradycji 4 ZPPL oraz spotkania żołnierskich
pokoleń.
04.09. – MGOK i 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku zorganizowali festyn rekreacyjny pod nazwą: „Pożegnanie
lata z 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym.

05.09. – w Kargowej odbyły się dożynki powiatowe. W dwóch
konkursach – na najpiękniejszy wieniec dożynkowy (tradycyjny
i współczesny) oraz najładniejszą posesję Gmina Czerwieńsk
odniosła wielki sukces. I miejsce zajął wieniec dożynkowy Koła
Gospodyń Wiejskich z Nietkowa, III miejsce Koła Gospodyń
Wiejskich z Lasek a wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Będowa uzyskał wyróżnienie. W konkursie na Najładniejszą Posesję
Powiatu Zielonogórskiego posesja państwa Jadwigi i Kazimierza
Poradowskich z Płotów otrzymała wyróżnienie.
11.09. – w Nietkowicach odbyły się Rodzinny Festyn Partnerski zorganizowany w ramach Transgranicznych Wiejskich
Spotkań Partnerskich, które MGOK w Czerwieńsku realizuje
w tym roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Funduszu Małych Projektów i Projektów
Sieciowych Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr” oraz budżetu
państwa.
13.09. – w Zielonej Górze odbyła się powiatowa narada straży
pożarnej i policji z udziałem burmistrzów i wójtów z Powiatu
Zielonogórskiego. W naradzie uczestniczył burmistrz Piotr
Iwanus.
14.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
14.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w szkoleniu
gminnych szefów obrony cywilnej, które odbyło się w Sulechowie.
15.09. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
17.09. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
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18.09. – koło łowieckie „Jeleń” w Czerwieńsku obchodziło
swój jubileusz.
21.09. – rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy hali
sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Nietkowicach.
Przetarg wygrała firma WIMAR ze Słubic.
28.09. – w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się
konferencja pt. Elity Województwa Lubuskiego. W konferencji
uczestniczył burmistrz Piotr Iwanus.
28.09. – w Płotach odbyło się zebranie wiejskie.
29.09. – odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni przyjęli następujące uchwały: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na rok 2010; w sprawie zasad udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zielona
Góra o statusie miejskim; w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i tryby umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna,
a także organów do tego uprawnionych; w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu; w sprawie
likwidacji zakładu budżetowego – przedszkola publicznego
prowadzonego przez Gminę Czerwieńsk oraz przekształcenia go
w jednostkę budżetową; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz najemców; w sprawie
nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty; zmieniającą Plan Odnowy
Miejscowości Bródki; zmieniającą Plan Odnowy Miejscowości
Nietków; w sprawie Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czerwieńsku; w sprawie stwierdzenia zgodności projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty;
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
dla terenów położonych w obrębie wsi Leśniów Wielki, Płoty
i Zagórze; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie wsi Płoty; w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Płoty; w sprawie przyjęcia od Powiatu
Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.
Wysłuchano również informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czerwieńsk w roku szkolnym 2009/2010.
29.09. – w Czerwieńsku odbyło się zebranie Samorządu
Mieszkańców.
30.09. – burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w posiedzeniu
członków rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania między
Odrą a Bobrem, które odbyło się w Zaborze.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 18.10.2010 r., do druku przekazano 20.10.2010 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Będzie sala w Nietkowicach
15 października br., o godz. 11.00 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Nietkowicach rozpoczęła się uroczystość wkopania aktu
erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej.
Była to niezwykle doniosła uroczystość, która oprócz uczniów, nauczycieli
i mieszkańców Nietkowic zgromadziła
również znamienitych gości. Znaleźli się
wśród nich m.in. przedstawiciel Senatora
RP Stanisława Iwana – p. Anna Iwan,

wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Tomasz Wontor, wizytator Kuratorium
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Beata Wiśniewska, ks. proboszcz Andrzej Drutel z paraﬁi pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nietkowicach,
(który poświęcił
plac budowy), ks.
proboszcz Paweł
Konieczny z paraﬁi pw. Świętego
Wojciecha w Czerwieńsku oraz włodarze naszej gminy
Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek
Jędras.
Dyrektor szkoły Renata Strzelecka
powiedziała w swoim wystąpieniu, że
oto spełniły się marzenia kilku pokoleń
mieszkańców Nietkowic i całego Zaodrza, którzy od lat zabiegali o budowę

takiego obiektu. Będzie to z pewnością
największa inwestycja w powojennej historii prawobrzeżnej części naszej gminy.
Wicemarszałek Tomasz Wontor pogratulował determinacji i konsekwencji, z jaką
Burmistrz i Rada Miejska podejmują
kolejne wyzwania na rzecz polepszenia
bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
w naszej gminie, którą można postawić
w tej dziedzinie za wzór w całym województwie. Burmistrz Piotr Iwanus
zapewnił, że będzie to obiekt na miarę
XXI wieku, który na wiele lat zaspokoi
potrzeby całego środowiska w zakresie
sportu i rekreacji.
Sala będzie miała wymiary boiska do
piłki siatkowej. Zostanie połączona z budynkiem dydaktycznym jedno-piętrowym
łącznikiem, w którym znajdą się szatnie,
a na piętrze dodatkowa sala dydaktyczna. Arena sportowa będzie wyposażona
w miejsca dla widzów oraz kompletne zaplecze sanitarne i magazynowe. W łączniku zaprojektowano dodatkowe wyjście na
zewnątrz, gdzie zaplanowano wykonanie, w ramach tej
inwestycji, dwóch
boisk ze sztuczną
nawierzchnią. Jedno do piłki nożnej,
drugie – wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową
do koszykówki
i piłki ręcznej.
Przy okazji tej
rozbudowy zostanie przeprowadzona
termomodernizacja budynku dydaktycznego, przez co zyska on nowa elewację.
Wykonawcą inwestycji jest firma
WIMAR ze Słubic, która posiada duże

doświadczenie w budowie podobnych
obiektów (wybudowała min. salę gimnastyczną i budynek gimnazjum w Wężyskach).
Projekt sali gimnastycznej jest dziełem biura projektowego Krzysztofa Berezowskiego, który zaprojektował dla nas
halę sportową „Lubuszanka” i gimnazjum
w Czerwieńsku.

Koszt całej inwestycji to 3,4 mln złotych. W założeniach ma być ona sﬁnansowana w 50% z budżetu gminy, a w 50%
ze środków pomocowych, o których
pozyskanie już rozpoczęto starania.
Budowa ma być ukończona do 30
sierpnia 2011 roku, a do końca przyszłego
roku planuje się zakończenie porządkowania terenu wokół szkoły. Powstanie tak
nowoczesnego obiektu sprawi, że warunki
nauki dzieci w prawobrzeżnej części naszej gminy niczym nie będą się różnić od
tych, w jakich uczą się ich rówieśnicy po
drugiej stronie Odry.
Jacek Gębicki
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Co
słychać
panie burmistrzu?
Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. No to się nam zrobiła, mimo
porannych przymrozków, prawdziwie
gorąca jesień. Nieuchronnie zbliża się
koniec czteroletniej kadencji samorządu
i nie da się uciec od jakiejś próby podsumowania tego czterolecia. To jest też
szczególny czas także dla redakcji – właśnie w październiku mija dokładnie 20 lat
od wydania pierwszego numeru naszego
gminnego miesięcznika…
Piotr Iwanus: No to chociaż raz zaczniemy rozmowę nie o bieżących sprawach. Skoro już pan zaczął od gazetki, to
oczywiście gratuluję pięknego jubileuszu.
Jako burmistrz jestem dumny, że przez
tyle lat w naszej gminie ukazuje
się prawdziwie samorządowe
lokalne pismo, które odgrywa
tak znaczącą rolę w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego.
„U nas” nie tylko śledzi i dokumentuje na bieżąco życie mieszkańców naszej gminy, nie tylko
dostarcza wiedzy i komentarzy,
ale z perspektywy tych dwudziestu lat już samo w sobie stało się
historią tej ziemi. Mam nadzieję
całej redakcji raz jeszcze oﬁcjalnie podziękować za jej pracę
podczas ostatniej sesji bieżącej
kadencji w przyszłym miesiącu, ale ponieważ wywołał pan temat
rocznicy, już teraz składam wszystkim
redaktorom i współpracownikom pisma
wielkie gratulacje.
A.S.: Bardzo dziękuję w imieniu redakcji. Przejdźmy jednak do spraw bieżących. Październik to w tym roku miesiąc
szczególny. W kalendarzu już prawie
brakuje dat wolnych od znaczących dla
gminy wydarzeń, że wymienię choćby
oddanie do użytku przebudowanej i kompletnie zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków, wmurowanie aktu erekcyjnego
budowy hali sportowej w Nietkowicach,
czy kończenie największej w historii
gminy inwestycji - uporządkowania
gospodarki ściekowej w aglomeracji
Czerwieńsk.
P.I.: Tak, rzeczywiście końcówka tej
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kadencji to z jednej strony deﬁnitywne
kończenie wieloletniego programu budowy infrastruktury ekologicznej w miejscowościach lewobrzeżnej części gminy,
a z drugiej otwieranie kolejnych zadań
na najbliższą przyszłość, jak uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsiach
położonych na prawym brzegu Odry, czy
rozpoczęcie budowy hali sportowej wraz
z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią
przy szkole w Nietkowicach. Tej jesieni
widać już także elementy konstrukcji
hydrotechnicznych i czaszę przyszłego
zbiornika małej retencji w Czerwieńsku,
a w Wysokim i Leśniowie Małym lada
dzień ruszą osiedlowe oczyszczalnie ścieków. Wszystko to mnie, jako gospodarza

gminy, nie tylko cieszy i daje poczucie
satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, ale
także inspiruje do podejmowania kolejnych ambitnych przedsięwzięć.
A.S.: Jasne, że ma pan powody do
satysfakcji, bo rzeczywiście skala inwestycji i podejmowanych wyzwań budzi
respekt, ale czy nie niepokoi Pana trochę
ten rozmach i tempo. Czy w ślad za takimi
spektakularnymi sukcesami nie podąża
czasem widmo długów, w jakie być może
wpada przy okazji gmina? Stać nas na
taki cywilizacyjny skok?
P.I.: Cóż, mógłbym oczywiście Pana
zbyć jakimś banałem o ambicjach, wyzwaniach, odwadze podejmowania ryzyka
w imię realizacji wielkich celów, itp. Zamiast tego chciałbym jednak zaproponować chłodną kalkulację, bez ściemniania

i owijania w bawełnę. Oczywiście, że
podejmowanie się realizacji tak wielkich
inwestycji wyłącznie w oparciu o własny budżet i komercyjne kredyty byłoby
czystym szaleństwem i nieodpowiedzialnością. Już sam program uporządkowania
gospodarki ściekowej, to koszt wyższy
niż cały roczny budżet gminy. W związku
z tym można byłoby dać spokój, odpuścić
sobie w imię troski o ﬁnanse gminy, tylko
że po pierwsze zaprzepaścilibyśmy chyba
jedyną w naszej współczesnej historii
okazję do wielkiego cywilizacyjnego
rozwoju, a po drugie popełnilibyśmy
wobec mieszkańców niewybaczalny błąd
zaniechania. Najpierw stawialiśmy sobie
cele, a później szukaliśmy możliwości
realizacji i źródeł finansowania. Unia
Europejska otworzyła przed nami drzwi
do skarbca, ale to nie było zadanie łatwe.
Szybko musieliśmy się nauczyć reguł panujących w tym wyścigu do europejskich
dotacji. W ekspresowym tempie uczyliśmy się pisania i uzasadniania wniosków
aplikacyjnych, nie jedną odebraliśmy
lekcję pokory i nie jedną gorzką pigułkę
przyszło nam przełknąć. Te
doświadczenia nauczyły nas
podstawowej reguły działającej w tym systemie – Środki
unijne są jedynie środkami
wsparcia, a nie wyręczenia. Unia pomaga tylko tym,
którzy gotowi są na podjęcie
wyzwania, którzy mając świadomość celu, sami podejmą
trud jego realizacji ryzykując,
własne pieniądze.
W sumie przez te cztery
lata obecnej kadencji przygotowaliśmy kilkanaście dużych projektów, zarówno tzw.
twardych inwestycyjnych, jak i tych
miękkich dotyczących działań w sferze
społecznej. Otrzymaliśmy na ich realizację ok. 50 mln złotych, co z grubsza
stanowi dwa roczne całkowite budżety
gminy. To ogromne środki. Aby je
otrzymać, musieliśmy oczywiście zadbać
o wkład własny.
A.S.: No właśnie, to spora kasa.
Stać nas było, nie musieliśmy brać
kredytów?
P.I.: Oczywiście, że trzeba było brać
kredyty, ale właśnie na tym polega cała
umiejętność korzystania ze wsparcia, aby
tak zaplanować kredytowanie zamierzeń,
by nie zrujnować budżetu ani obecnego,
ani przyszłego i szukać takich źródeł,
które to umożliwią. To nie jest oczywiście łatwe, ale jest możliwe i korzystamy
z tego z pożytkiem dla gminy. Poza tym

realizacja przedsięwzięć ekologicznych
nie jest naszą fanaberią, tylko realizacją
dyrektywy UE o osiągnięciu 85% efektu
ekologicznego w aglomeracjach ściekowych. My osiągnęliśmy w tym roku 100%
efekt. Gdybyśmy tego nie zrobili teraz, to
w niedalekiej już przyszłości zostalibyśmy do tego zmuszeni przez prawo unijne,
a dodatkowo musielibyśmy odprowadzać
z budżetu kary za niszczenie środowiska.
Nie bez znaczenia dla mieszkańców skanalizowanych w pełni miejscowości jest
też koszt utylizacji ścieków. Wszystko to
razem przekonuje mnie o sensowności
podejmowania tych wyzwań. Im szybciej bowiem je zrealizujemy, tym mniej
zapłacimy.

Gimnazjalne laury
Talenty i praca uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku przynoszą
efekty nie tylko w ciągu roku szkolnego, ale również podczas wakacji. Ich sukcesy
są dowodem na to, iż szacunek dla kultury i historii Polski to ważny element ich
rosnącej tożsamości. I choć nowy rok szkolny trwa już trochę czasu, to warto
o nich wspomnieć.
24 czerwca 2010 roku został
rozstrzygnięty konkurs literacki
„List do Frycka”, zorganizowany
przez Regionalne Centrum Kultury
w Zielonej Górze dla uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimna-

miejsce w czerwcu i lipcu na terenie
województwa lubuskiego.
15 lipca 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs literacki „Maj 1960
- Wydarzenia Zielonogórskie”, który
stanowi pierwszą część zaawansowanego

A.S.: Rzeczywiście, liczne doniesienia
o jakich słyszę z prasy o coraz to nowych
wyróżnieniach i skokach w rankingach
polskich gmin, przekonują, że to dobra
droga.
P.I.: W tym roku spadł nam na głowę
prawdziwy grad wyróżnień. W rankingu
„Rzeczpospolitej” awansowaliśmy z 70 na
30 miejsce. Od Parlamentu Europejskiego
otrzymaliśmy niezwykłe wyróżnienie
– Laur gospodarności, którego statuetkę wręczał przedstawicielom naszej
gminy sam przewodniczący parlamentu
prof. Jerzy Buzek. Zostaliśmy laureatami Konkursu „Gospodarna gmina”,
otrzymaliśmy wyróżnienie „Panteon
polskiej ekologii”. Jesteśmy „Gminą
fair play”, a zdaniem analityków Uniwersytetu Warszawskiego – oceniających
dynamikę rozwoju polskich gmin na
przestrzeni mijającej kadencji, przez
cztery lata awansowaliśmy z pozycji
164 w 2006 roku na pozycję 8. wśród 2,5
tys. polskich gmin. Ta ocena cieszy mnie
najbardziej, ponieważ dokonana została
przez ekspertów ekonomicznych, którzy
uczynili to na podstawie sprawdzalnych,
obiektywnych faktów.
A.S. Cóż, pozostaje mi tylko pogratulować sukcesów. Teraz przed Panem
zapewne seria bezpośrednich spotkań
z wyborcami i dyskusje także o tym co
jeszcze mieszkańców uwiera i co chcieliby w przyszłości zmienić. Ponieważ
jest tajemnicą Poliszynela pański start
w kolejnych wyborach, pozostaje mi
tylko życzyć powodzenia i zaufania wyborców. Za miesiąc porozmawiamy już
po raz ostatni w tej kadencji. Dziękuję
za rozmowę…
P.I.: Ja również – za rozmowę i życzenia.

Eliza Zdziebłowska, Filip Drupka, Magda Cydzik

zjalnych. Praca uczennicy naszego
Gimnazjum Agnieszki Włosińskiej
(opiekun Małgorzata Galik), znalazła się w gronie wyróżnionych. Wręczenia nagród i dyplomów dokonał
Marszałek Województwa Lubuskiego
Marcin Jabłoński 27 czerwca 2010
roku w Filharmonii Zielonogórskiej.
Wybrane prace zostały odczytane
podczas cyklu koncertów „Chopin
odwiedza Lubuskie”, które miały

Pani Ewie Kwiecień
Sekretarz Urzędu Gminy
w Czerwieńsku
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci ojca
składają Burmistrz
i Przewodniczący Rady Miejskiej

projektu pod nazwą „Nasza tożsamość”.
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu
była Helena Hatka - Wojewoda Lubuski. Uczniowie naszego Gimnazjum:
Eliza Zdziebłowska, Magda Cydzik
i Filip Drupka, którzy pracowali pod
kierunkiem pani Małgorzaty Galik,
otrzymali nagrodę specjalną za pracę
zbiorową pt. „Historia życiem pisana”.
Jury doceniło gimnazjalistów za ciekawą
formę wypracowania „zespolonego komentarzem narratora” oraz „oryginalny
sposób ekspozycji faktów najnowszej
historii Polski”.
Wręczenia nagród dokonano w siedzibie TVP Gorzów - współorganizatora
konkursu. Podczas spotkania z laureatami
konkursu, Helena Hatka powiedziała:
„Nie możemy pozwolić żeby młode
pokolenie zapomniało o losie swoich
przodków. Ważna jest pamięć o naszej
historii. Dziękuję Wam, że budujecie
z nami lubuską tożsamość”.
Joanna Stanaszek
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2010/2011
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest.
Nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
W dniu 8 października br., w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, po raz piąty, zainaugurowano
Rok Kulturalny 2010/2011. Imprezie
towarzyszyła gala wręczenia podziękowań wszystkim tym, którzy wspierają
działalność kulturalną na terenie gminy
Czerwieńsk. Po raz piąty nadano tytuł
„Przyjaciela Kultury” i wręczono wspaniałą statuetkę. Tradycyjnie już, obok
podsumowania całorocznej pracy i prezentacji nowych pomysłów na przyszłość,
organizatorzy zapewnili publiczności
niebanalną rozrywkę we wspaniałej oprawie. Tego wieczoru w sali widowiskowej
MGOK królował Fryderyk Chopin - to
za sprawą uroczyście ogłoszonego Roku
Chopinowskiego, w związku z 200leciem urodzin naszego największego
kompozytora. Uroczystość rozpoczęto
Etiudą Rewolucyjną zagraną porywająco
przez Sebastiana Cieślińskiego.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus,
zwracając się do pracowników Ośrodka
Kultury, podkreślał: „To dzięki wam życie
kulturalne w naszej gminie jest tak bogate. Dzięki wam mamy swój istotny, tak
widoczny wkład w tworzenie dziedzictwa
Ziemi Lubuskiej”.
W dalszej części wieczoru, licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała wyróżnionego na Lubuskim Konkursie Recytatorskiego Antona Stanaszka w prozie Marii Szarf. Na
scenie wystąpiła
również Małgosia
Więckowska prezentując swe walory
głosowe w utworach Anny German:
„Człowieczy los”
oraz Wioletty Villas:
„Mamo”.
Inauguracja Roku Kulturalnego to
również świetna okazja do podsumowania
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Chopin - plastyczne inspiracje”,
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Konkurs miał charakter otwarty, a do
udziału w nim zaproszono również mieszkańców partnerskiego miasta Rothenburg. Zainteresowanie konkursem było
ogromne. Wpłynęło 108 prac ze szkół
podstawowych, przedszkoli, świetlic
wiejskich. Z Rothenburga przywieziono
prace wykonane przez koło plastyczne
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działające przy tamtejszym muzeum.
Celem konkursu było przybliżenie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym postaci
Fryderyka Chopina, popularyzacja jego
muzycznej twórczości oraz stworzenie
interesującej kolekcji prac poświęconych
naszemu wybitnemu kompozytorowi.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii „Przedszkola”: III
miejsce - Ola Kozłowska z WDK w Nietkowie, II miejsce - Tomek Conio z Przedszkola w Czerwieńsku, I miejsce - Kacper
Kowalczyk z WDK w Nietkowie.
W kategorii „Szkoła Podstawowa”: Jury przyznało wyróżnienia dla
Malwiny Łuszczyńskiej ze świetlicy
w Sycowicach, Klaudii Frątczak z WDK
w Nietkowie, Aleksandry Wieruckiej
- SP Czerwieńsk, Macieja Śmigaja SP Czerwieńsk, Alana Drzewieckiego
z Nietkowa, III miejsce - Basia Wojtaszek SP Czerwieńsk, II miejsce - Joanna
Stekla SP Nietków, I miejsce - Nikola
Przymus SP Nietków.
W kategorii „Gimnazjum”: W tej
kategorii wpłynęły tylko 2 prace, ale jedna
z nich zachwyciła jurorów i postanowili
przyznać pierwsze miejsce dla Marii
Wojtaszek z Czerwieńska.
W kategorii „Dorośli” wyróżnienia
otrzymali: Klaus Muller - Rothenburg, Renate Weise - Rothenburg, Paweł Wiekiera
- świetlica w Bródkach, Henryka Wolny - Czerwieńsk, III
miejsce - Adelhaid
Tepper, Rothenburg,
II miejsce - Klaus
Dieter Bruning,
Rothenburg, I miejsce - Stefania Kozak,
Czerwieńsk.
Dodać należy, że dzięki konkursowi
stworzono wspaniałą kolekcję prac, wyeksponowaną w formie wystawy pokonkursowej, a którą zebrani tego wieczoru
goście z podziwem oglądali. Wystawę
można oglądać do 17 listopada w sali
widowiskowej MGOK, potem pojedzie
do partnerskiego miasta Rothenburg.
Inauguracja Roku Kulturalnego to
doskonała okazja do uhonorowania
wszystkich tych, którzy wspierają działalność kulturalną i rozumieją potrzebę

jej istnienia, a bez których ta działalność
byłaby bardzo utrudniona. Podziękowania za wsparcie finansowe otrzymały
firmy „ZIELBRUK” z Płotów, PKP
CARGO z Czerwieńska oraz Samorząd
Mieszkańców Czerwieńska. Za pomoc
niematerialną, ale niemniej ważną podziękowano pracownikom Hali Sportowej
Lubuszanka, Gminnej Ochotniczej
Straży Pożarnej, Stefanii Kozak oraz,
za 4 lata efektywnej współpracy, Janowi
Dolińskiemu. Uhonorowano również
zespoły śpiewacze: Melodia z Płotów,
Cantilena oraz Sześciopak z Czerwieńska, Malinki oraz Nietkowianki z Nietkowa, Rapsodia z Lasek, Leśniowianki
z Leśniowa Wielkiego oraz Ale Baby
z Nietkowic, które skutecznie promują
naszą gminę i Ośrodek Kultury w kraju,
a także poza jego granicami. Organizatorzy nie zapomnieli o jubileuszach, jakie
w tym roku obchodziły zespoły Cantilena
- 5 rocznica istnienia oraz Malinki, które 1 czerwca skończyły 10 lat. Kwiaty
z okolicznościowymi życzeniami odebrali
kierownicy zespołów.
Kolejna porcja podziękowań z pięknymi statuetkami w kształcie róży traﬁła do
osób, z którymi współpraca z Ośrodkiem
Kultury jest nieustająca od wielu lat.
Otrzymali je: Danuta i Bogdan Huzarewiczowie, pracownicy Euroregionu
Sprewa - Nysa - Bóbr w Gubinie, Pan
Aleksander Motykiewicz wraz z KGW
w Płotach oraz Pan Leszek Jędras
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Z racji obchodów małego jubileuszu
- to już V Inauguracja - za 5 lat efektywnej współpracy wręczono statuetki
w kształcie otwartego serca wszystkim
tym, którzy wspierają inicjatywy Ośrodka Kultury, pomagają, darzą sympatią,
czasem krytykują - konstruktywnie

i życzliwie. Pierwsza statuetka traﬁła
w ręce pani Barbary Tomaszewskiej,
która od lat tworzy stroje sceniczne dla
podopiecznych Domu Kultury. Pani
Basia jest zawsze w pogotowiu, skora
do pomocy. Kolejne serce otrzymała
wieloletnia przyjaciółka instytucji
kultury, która z pewnością odcisnęła
swoje piętno na jej murach i jako jej
były dyrektor i jako przyjaciel kultury
- Hanna Łuczak. Za pomoc ﬁnansową
przy organizacji imprez dla dzieci podziękowano Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a ﬁrmie POMAK za pomoc techniczną
przy organizacji imprez plenerowych.
Ostatnie otwarte serce traﬁ ło w ręce
Burmistrza Piotra Iwanusa za zrozumienie, jak ważny jest rozwój kulturalny społeczeństwa.
Po wręczeniu podziękowań nadszedł
czas na nadanie tytułu „Przyjaciela
kultury 2010”. W roku bieżącym, po
raz kolejny, wspaniałą statuetkę wraz
z certyﬁkatem za niewymierną i bezinteresowną pomoc otrzymał 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy. Nagrodę
w imieniu dowódcy jednostki odebrał
płk. Mirosław Szwed, nie kryjący radości
i zaskoczenia.
Na zakończenie inauguracyjnego
wieczoru, pozostając w klimatach „chopinowskich” zaproszono widzów do
obejrzenia i wysłuchania monodramu
- koncertu zatytułowanego „Ktoś pana
uwielbia... panie Chopin” traktującego
o jednym z najsłynniejszych romansów
XIX wieku pomiędzy Fryderykiem Chopinem a skandalizującą, kontrowersyjną
pisarką George Sand. Spektakl opisywała
w afabularnej konstrukcji wspólne lata
i losy tej słynnej, nawet w swoich czasach,
pary na tle realiów epoki. Grana na żywo
przez Sebastiana Cieślińskiego muzyka
Chopina pełniła ważną rolę kontrapunktu dla słowa scenicznej postaci George
Sand, którą wspaniale zagrała Beata
Beling.
Po spektaklu licznie zgromadzona
publiczność podziwiała wspomnianą już
wystawę prac plastycznych „Chopin plastyczne inspiracje”, po czym wszyscy
zaproszeni zostali do skosztowania okazałego jubileuszowego tortu, na którym
dumnie prezentowało się logo MGOK.
Pracownicy i dyrekcja Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku serdecznie dziękuje za wspólnie
spędzony rok i zaprasza do korzystania
z oferty kulturalnej naszej instytucji.

Przedszkole w Czerwieńsku
przywitało nowych i dawnych
przedszkolaków oraz ich opiekunów „nową szatą”. Już wchodząc przez bramę widać zmiany
na lepsze, a zbliżając się do
drzwi wejściowych „uśmiechają
się” do wszystkich wysokie słoneczniki i inne kolorowe kwiaty,
które nie pozwalają nikomu popaść w jesienną depresję. Dlatego też dzieci we wrześniu nie
pożegnały lata ze smutkiem, ale
z radością i entuzjazmem wiedząc, że do
końca nie zniknęło ono jeszcze z ogródka
przedszkolnego. W dniu Spadającego liścia
5 i 6-latki zaprosiły wszystkie przedszkolaki na podwórko i przedstawiając montaż
słowno – muzyczny zachęcały dzieci do

wspólnych zabaw. Wszyscy pożegnali
lato piosenką ilustrowaną ruchem. Jesień
natomiast przywitały tańcami przy muzyce
oraz zabawami z balonami i woreczkami
foliowymi imitującymi dźwięki jesiennego
deszczu. Nawet najmłodsze przedszkolaki
dzielnie brały udział w zabawach. Na
zakończenie każda grupa wykonała pracę

plastyczną pt. „Kolorowy liść” i udekorowały swoimi dziełami szatnię.
Wśród jesiennych, kolorowych dekoracji dzieciom milej rozpoczyna się zajęcia
w przedszkolu. Ponadto od tego roku
szkolnego dzieci maja okazję działać na
programie „Klucz do uczenia
się” Galiny Dolya. Program
doskonale wspiera rozwój
dzieci we wszystkich obszarach
zawartych w nowej podstawie
programowej dla przedszkoli
proponując mnóstwo ciekawych pomocy dydaktycznych
w miejsce utartych od lat książeczek. Przedszkolaki swobodniej podchodzą do nauki
widząc w niej jedynie dobrą
zabawę, o którą od zawsze starały się
nauczycielki w przedszkolu. Życzymy
wszystkim maluchom powodzenia w
rozwijaniu swoich umiejętności i zdolności a rodzicom dziękujemy za pomoc w
rozbudowywania zaplecza do realizacji
programu „Klucz do uczenia się”.
Beata Fórmaniak

Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK w Czerwieńsku
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Obóz „Tygrysów”
W dniach 15-17.10.2010r. już po raz drugi odbył się obóz
„TYGRYS” organizowany przez mjr rez. Aleksandra Gruszczyńskiego. Kierowany on jest głównie do uczniów klas o profilu
wojskowym z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.
„TYGRYS” poza licznymi atrakcjami umożliwia młodzieży
przełożenie teoretycznej wiedzy, nabywanej podczas lekcji
przysposobienia obronnego i przysposobienia wojskowego
na praktykę.
Wśród opiekunów zarysował się już stały podział obowiązków: mjr rez. Aleksander Gruszczyński ustala trasy, organizuje transport, miejsca noclegowe i pamiątki w postaci odznak,
czapek i koszulek, Dagmara Gruszczyńska odpowiedzialna
jest za zaopatrzenie, stronę internetową, na której znajdują się
informacje dotyczące obozów oraz za wymyślanie kolejnych
zadań dla uczestników, natomiast mł. chor. szt. Waldemar
Dopadło podczas wypraw skutecznie powstrzymuje młodzież
od Aporrhet i pilnuje dyscypliny wymierzając odpowiednie
sankcje za najmniejsze wykroczenia.
Uczestnicy podczas takich wypraw zmagają się
z zadaniami o różnych poziomach trudności, są to
m.in. marsze na azymut, orientacja w terenie, budowa palenisk oraz schronień,
konstrukcja noszy, przeprawy przez rzeki
(spływy kajakowe), strzelanie nocne, jazda
quadami i wiele innych. Nagrody za poprawnie
wykonane zadania to żywność lub gadżety ułatwiające bytowanie w trudnych warunkach.
Kilkunastokilometrowe marsze lub noclegi pod gołym
niebem w temperaturze od zera do kilkunastu stopni Celsjusza
nie odstraszają młodzieży, wręcz przeciwnie. W pierwszej
(wiosennej) edycji TYGRYSA wzięło udział 14 uczniów,
natomiast w drugiej (jesiennej) aż 23. Po ukończonym marszu każdy z uczestników otrzymuję specjalnie przygotowaną
na tę okazję wpisanego w obręb gwiazdy tygrysa. Nie licząc
opiekunów, komplet takich odznak mają: Magdalena Załęska,
Paweł Baryga, Łukasz Cybulski, Szymon Orłowski oraz
Mateusz Waśków.

Zorganizowanie obozu to szereg przedsięwzięć i przygotowań. Wielu z nich nie udałoby się zrealizować bez pomocy
Dowódcy 4Zpplot w Czerwieńsku płk Jerzego Rzeźnika i jego
zastępcy ppłk Mirosława Szweda. W organizację obozów
i poligonów zaangażował się również Przewodniczący Rady
Miasta Leszek Jędras i Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus,
a same wyprawy nie odbyłyby się bez zgody Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku Piotra Skurki.

OG Ł OS Z E NI E P R
OGŁ
RAC
A CA
A
„Lubuski Lider Biznesu”
Ziel-Bruk Edward Makarewicz
zatrudni do pracy przy produkcji osoby
z uprawnieniami na wózek widłowy,
w tym jedną na stanowisko mechanik maszyn.
Wymagany dobry stan zdrowia i dyspozycyjność.
Kontakt: Ewa Sołtysik, tel: 68 327 85 04
e-mail: e.soltysik@zielbruk.pl

P R Z E T A R G

P R Z E T A R G

Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w m. Czerwieńsk przy ul. Zielonogórskiej nr 4, o powierzchni 17,00m2.
Cena wywoławcza 1m2 powierzchni wynosi 7,00zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 27 października 2010 roku o godz.
930 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek
25 pok. 102.
Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić do dnia przetargu
w kasie tut. Urzędu do godz. 830.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny najmu, a w przypadku uchylania się przez tę osobę
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65.
Marianna Ostrowska

Burmistrz Czerwieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w m. Czerwieńsk ul. Rynek 16,
o powierzchni 136,42m2.
Cena wywoławcza 1m2 powierzchni wynosi 7,00zł + VAT.
Przetarg odbędzie się 27 października 2010 roku o godz.
900 w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek
25 pok. 102.
Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia przetargu
w kasie tut. Urzędu do godz. 830.
Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone
przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny najmu, a w przypadku uchylania się przez tę osobę od
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Informacje można uzyskać w Referacie GKiM Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65.
Marianna Ostrowska
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
„Pomagać, komu możemy - to nasza odpowiedzialność.
Korzystać z pomocy innych - to nasza nadzieja.”
George Vann
To motto przyświecało we wrześniu
działaniom uczniów i nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku.
Nie tak dawno rozbrzmiały w szkole
pierwsze dzwonki wzywające na lekcje,
a już za nami cały miesiąc nauki, jak również
pracy i pomocy drugiemu człowiekowi.
Uczniowie wdrożyli się do nauki.
Pierwsze klasy czują się w murach
szkolnych dobrze i swobodnie. Dzieci odniosły swoje pierwsze sukcesy
i pierwsze porażki. Aby tych drugich
było jak najmniej, utworzone zostały
zespoły wyrównujące wiedzę. Na tych
zajęciach można poćwiczyć, nauczyć się
lub utrwalić trudne tematy i zagadnienia.
W każdej klasie działa pomoc koleżeń-

ska. Pomocna dłoń podana przez kolegę
lub koleżankę integruje klasy, umacnia
więzi koleżeńskie i uczy otwarcia się na
potrzeby innych.
Pomagamy sobie nie tylko w nauce.
Wolontariat szkolny zaproponował
zbiórkę plastikowych nakrętek. Z pozyskanych funduszy zostanie zakupiony
fotelik dla 5-cio letniego Kubusia,
cierpiącego na czterokończynowe porażenie mózgowe. W pierwszych dniach
września zbieraliśmy przybory szkolne
dla dzieci z Afganistanu. Przystąpiliśmy
również do akcji „Pola nadziei”. Sprzedajemy cebulki żonkili, uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na Hospicjum
św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.
Parlament klas I – III organizuje jesienną

loterię fantową. Zyski ze sprzedaży losów zostaną przekazane na rzecz dzieci
z Bogatyni, które ucierpiały podczas
letniej powodzi.
Na jeszcze większą skalę pomagamy i uwrażliwiamy się na problemy
innych poprzez uczestnictwo w różnych
akcjach proponowanych i organizowanych przez UNESCO. Szkolny klub
UNESCO koordynuje i kieruje tymi
akacjami. Warte przypomnienia są:
budowa studni w Sudanie, zbieranie
funduszy na szczepionki i przybory
szkolne dla dzieci z Afryki.
Wszystkie inicjatywy i propozycje
skierowane do dzieci nie pozostają bez
echa. Uczniowie chętnie w ich uczestniczą odnajdując radość, w tym, co robią
i w tym, że pomagają innym.
Korespondenci ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku:
Z. Blandzi, W. Śliwińska

Witaj szkoło!
Pod hasłem „Witaj szkoło” Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku zorganizował w Będowie i w Dobrzęcinie spotkania plenerowe
z dziećmi. Do Będowa, dzięki uprzejmości Prezesa POMAK, za co serdecznie
organizatorzy dziękują, dojechały również dzieci z Bródek i Sycowic.
Lekcje wychowania ﬁzycznego, matematyki i chemii poprowadziła pani profesor WESOLIŃSKA. Lekcję plastycznego
makijażu zaprezentowała profesor MALOWANKA, a piosenki nauczył profesor
TRALALIŃSKI. Konkursy sportowe,
matematyczne zmagania i rebusy wciągnęły milusińskich uczestników w świat
wesołej, zielonej szkoły. Dzieci uczyły się
jak ciekawie można spędzać popołudnie
na wsi organizując bezpieczną zabawę.
Wygraną w konkursie na najlepszego
ucznia uhonorowano w pełni wyposażony-

mi plecakami i dyplomami SUPER
UCZNIA. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody w postaci akcesoriów
szkolnych. Wspólną zabawę zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem.
W imieniu dzieci serdecznie
dziękujemy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie
nagród i poczęstunku, sołtysom Będowa
i Dobrzęcina za przygotowanie placu do
zabaw i ogniska, sołtysowi Dobrzęcina

za ufundowanie kiełbasek i słodkiego
poczęstunku dla dzieci.
Organizatorzy
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„Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”

Międzynarodowy Dzień Seniora w Będowie
W 1990 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wyznaczyło 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Problemy osób starszych ale
i ich rola w życiu Rodzin tworzących Wspólnotę Wiejską są bardzo ważne i często
niedostrzegane. Gdy z wiekiem sił i zdrowia coraz bardziej brakuje pojawiają się
nowe potrzeby...
W tym szczególnym
dniu w świetlicy wiejskiej w Będowie odbyło
się spotkanie seniorów,
mieszkańców Będowa.
Seniorom przygotowano
skromny poczęstunek
z ciastem i gorącymi
napojami. Na gościnnym stole nie zabrakło
Będowskiej Potrawy:
chleba ze śledziem z musem śliwkowym. Śledzie i mus śliwkowy
były oprócz ziemniaków i chleba podstawą wyżywienia dawnych będowian.
Chleb wypiekano w istniejących do
dzisiaj w Będowie już zabytkowych,
wolnostojących piecach chlebowych.

Dawni mieszkańcy Będowa, nie
uzyskując należytych dochodów z upadających gospodarstw rolnych, zaczęli
korzystać z dobrodziejstw życiodajnej
Odry. Jako szyprowie odrzańscy przywozili Odrą śledzie swoimi małymi stateczkami a śliwek we wsi nie brakowało.
Tego elementu tradycji nie mogło zabraknąć tego wieczoru. Wszak ten dzień
był poświęcony Seniorom będowskim,
którzy borykając się z problemami dnia
codziennego i ze swoim wiekiem przybyli na wieczorne spotkanie. Był to wieczór
i tych, którzy mimo zaproszenia przybyć
z różnych względów nie mogli.

10
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Grupa młodzieży z Będowa ucząca
się w Szkole Podstawowej w Nietkowicach zaprezentowała ciekawy,
okolicznościowy program słowno-muzyczny przygotowany przez Barbarę
Frydryk.

Sołtys Sycowic - Cezary Woch
złożył seniorom serdeczne życzenia
w imieniu mieszkańców swojej wsi,

Kol. Ewie Kwiecień
z powodu śmierci ojca
serdeczne wyrazy
współczucia składają
współpracownicy
urzędu gminy

Dzisiaj Wasze Święto
Seniorzy kochani
My, dzieci z Będowa
Życzenia składamy.
Niech Wam sprzyja szczęście,
Niech Wam zdrowie służy.
I cieszcie się życiem
Sto lat albo dłużej.
I niech Was nie bolą
Biodra i kolana,
Byście mogli tańczyć
Do białego rana.
I niech się podnoszą
Wam życiowe stopy
Bo weszliśmy już do Europy.
życząc radosnej starości w zdrowiu
i 100 lat aktywnego życia, co wszyscy zebrani wspólnie, jako życzenie
i przesłanie dla wszystkich seniorów
w Naszej Wspólnocie Gminnej, uroczyście odśpiewali.
Nie zabrakło także rozmów o aktualnych problemach. Przybyli na spotkanie
seniorzy wyrażali przekonanie, że podobne spotkania seniorów poświęcone
różnym problemom osób starszych
powinny odbywać się systematycznie
przez cały rok. Organizatorzy już na
plakacie zapraszającym na ten wieczór,
zapowiedzieli kolejne spotkanie z lekarzem specjalistą.
Tą drogą składam podziękowania
Markowi Mroczkowi, inicjatorowi tego
pożytecznego działania i wszystkim tym,
którzy poświęcając swój czas i pracę,
przygotowali ten wieczór.
Sołtys
Ryszard Przygocki

Sz. P. Ewie Kwiecień
wyrazy współczucia
i pocieszenia
z powodu śmierci Ojca
składają
pracownicy POMAK

Zlot Hufca Zielona Góra ZHP w Nietkowie
W dniach 4-5 września 2010r. odbył się Zlot Hufca Zielona Góra ZHP. Już kolejny
rok z rzędu, dzięki ogromnej życzliwości Pani Dyrektor mgr Beaty Kłos-Wygas,
gościny użyczyła nam Szkoła Podstawowa w Nietkowie. Na to coroczne święto
hufca przyjechało prawie 80 harcerek i harcerzy z takich drużyn, jak „Bukowina”, „Golfsztrom”, „Knieja”, „Drzewko”, „Cerris”. Oczywiście nie zabrakło też
zrzeszonych w ZHP uczniów Nietkowa, jeszcze nie tak dawno zuchów, a dziś już
harcerek i harcerzy z „Enigmy”.

Hasłem przewodnim tegorocznego
Zlotu była szeroko rozumiana „Podróż”.
Zlot rozpoczął się w sobotę rano uroczystym
apelem. Nie zabrakło na nim sztandaru hufca, uroczystego podniesienia ﬂagi państwowej i gości specjalnych. Po apelu krótka
odprawa drużynowych i zaczęło się…
Równolegle odbywało się wiele zajęć
programowych, potem krótka przerwa
na obiad i znowu zajęcia. W tym roku
postawiliśmy na różnorodne, ciekawe
i… niestandardowe formy. Mieliśmy
warsztaty fotografii, trening aikido,
tworzenie animacji poklatkowej, naukę
tańca modern jazz, imprezę na orientację, podwórkową odmianę golfa, zajęcia
z tworzenia komiksów, no i oczywiście,
tradycyjnie już, pływanie na kajakach.
A wszystko po to, aby każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.

W sobotę wieczorem spotkaliśmy
się na harcerskim ognisku obrzędowym,
gdzie przy cieple ognia wysłuchaliśmy
gawędy druha komendanta o tym, co
powinno wyróżniać każdą harcerkę
i harcerza – czuwanie. Po ognisku prze-

nieśliśmy się na świetlicę, aby
wspólnie bawić się, śpiewać i…
lepiej poznawać się.
W niedzielę rano: pobudka,
śniadanie, pakowanie i zbiórka!
Uroczyście, w mundurach, ze
sztandarem na czele udaliśmy się
do kościoła na mszę świętą.
Nasz Zlot zakończyliśmy uroczystym apelem, na którym podziękowaliśmy wszystkim, którzy
bardzo pomogli nam w organizacji
Zlotu. Pani Dyrektor została wyróżniona
tytułem „Architekta Dziecięcych Marzeń”
przyznanym przez Kapitułę Lubuskich
Harcerzy na wniosek Komendy Hufca
Zielona Góra ZHP. Ważnym elementem
było też wręczenie druhnie Iwonie Smorąg
odznaki „Służba Dziecku” za jej wielolet-

nią wspaniałą pracę z gromadą zuchową
oraz ogromną pomoc w organizacji wielu
harcerskich przedsięwzięć. Podziękowania
zostały przekazane również panu Janowi
Hojsakowi, który już od 3 lat nieodpłatnie
organizuje dla harcerzy spływy kajakowe
oraz pani Zdzisławie Walczak, która za
darmo przygotowała bardzo smaczną grochówkę dla wszystkich uczestników zlotu.
Po apelu ostatnie wspólne uściski,
pożegnania i… biegiem na autobus do
Zielonej Góry. Te zlotowe 24 godziny na
długo zostaną w pamięci harcerek i harcerzy, którzy już nie mogą się doczekać
kolejnego Zlotu.
Komendant Hufca Zielona Góra ZHP
phm Grzegorz Bazydło

Zadbajmy o Nietków!
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie budowy kanalizacji w Nietkowie. Wszyscy
mieszkańcy z niecierpliwością czekają na odbiór techniczny instalacji i finalizację
inwestycji. Uciążliwości budowy dotknęły przecież całą lokalną społeczność.
Z pewnością jest to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Wydaje
mi się jednak, że to dopiero początek
drogi… W naszym wspólnym interesie
jest doprowadzenie posesji do właściwego
stanu, aby Nietków stał się miejscowością
zadbaną, atrakcyjną dla mieszkańców
i turystów. Jest to właściwy moment na to,
żeby wspólnie z pracownikami ﬁrmy INKOBUD uporządkować, wyrównać teren,
zadbać o ogrodzenia i estetykę ogródków
przydomowych. Inicjatywie ludzi sprzyja duża elastyczność i zaangażowanie
Kierownika Budowy p. Witolda Sikory.
Pracownicy ﬁrmy wszystkiego sami nie
zrobią. Trzeba im troszkę podpowiedzieć,
zwrócić uwagę na nierówności, poprosić
o przywiezienie ziemi, itp.
Podobnie wygląda sytuacja z chodnikami. Wjazdy i wejścia na posesje są wykonywane zgodnie z planami, ale właściciele
posesji muszą po gospodarsku dopilnować,
żeby furtki i bramy wjazdowe bezpiecznie
się otwierały, żeby nie było zbyt dużej

różnicy poziomów, żeby w czasie prac nie
uszkodzono elementów ogrodzenia.
Jeśli zadbamy o nasze posesje jesienią, to z nadejściem wiosny wszyscy
z przyjemnością i dumą będziemy oglądać
naszą miejscowość. W kraju organizowanych jest dużo różnych konkursów dla
środowisk wiejskich. Jednym z nich jest
Konkurs na Najpiękniejszą Wieś. Przy
zaangażowaniu wszystkich mieszkańców,
po zakończeniu prac inwestycyjnych,
mamy ogromne szanse na start i zwycięstwo w takim konkursie. To przyniosłoby
Nietkowowi zasłużony splendor, rozgłos
i zainteresowanie. Nie bez znaczenia pozostają również nagrody ﬁnansowe, które
można przeznaczyć na kolejne przedsięwzięcia upiększające miejscowość.
Dzisiaj wykonujemy prace i inwestycje, które przez kolejne lata będą
wizytówką Nietkowa. Zróbmy to dobrze
i solidnie. Zadbajmy o nasz Nietków!
Krzysztof Smorąg
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Drogie drogi Gminne
Bo i kosztują i ciągle każą myśleć o sobie. Bo leżą w gestii samorządu, co nie
znaczy, że władze gminy nie zabiegają o remonty dróg powiatowych i wojewódzkich, które przebiegają przez nasz teren. I tak ostatnio oddana została do użytku
ulica Sadowa w Płotach. Ta „powiatówka” dostała polbrukową nawierzchnię
i umożliwia porządny dojazd do wielu położonych przy niej posesji.

Bardzo wielu naszych mieszkańców na
pewno zwraca uwagę na remont drogi wojewódzkiej w Nietkowie. Jest ona naprawiana
w ramach realizowanej inwestycji – kanalizacji wsi. Asfalt i robocizna są „w cenie”
tego zadania, na którego całość włodarze
gminy musieli znaleźć pieniądze. Ale udało
się „wynegocjować” z Zarządem Dróg Wojewódzkich krawężniki i polbruk na obydwa
chodniki. Dotychczas był tylko jeden – stary
i już miejscami zniszczony. Podobnie dla
Lasek – rozmowy ze Starostą okazały się
owocne, i póki co, Powiat wyremontuje 100
m drogi i da 200 m obrzeży chodnikowych.
Kolejne rozmowy być może będą dla nas
jeszcze bardziej korzystne.
Za to oddana została do użytku gminna ulica Strzelecka w Czerwieńsku. O jej
remont „prosiło się” od dawna – tędy
jedzie się pod szkołę, do przedszkola,
do bloków i do licznych garaży w okolicy cmentarza. Przy niej powiatowa
Graniczna, ze swymi licznymi dziurami

i wybojami, w których można urwać koło,
wygląda wprost żałośnie...
Temat – Strzelecka – obejmował również rozbudowę i utwardzenie gminnego
parkingu przy ulicy Granicznej. W położonych dookoła niego blokach
znajduje się 117 mieszkań
(sprawdziłem – sto siedemnaście) z około 400 mieszkańcami. Przebiega przez niego
skrót do ulicy Granicznej – do
garaży, przedszkola i szkoły.
Normalnie był zawsze tak
zatłoczony, że trudno było się
przepchnąć małą osobówką;
a dojazd np. Straży Pożarnej
był często w ogóle niemożliwy.
Mnóstwo samochodów stało
tam na trawie; pod ziemią był jeszcze
osadnik ścieków po starej instalacji.
29 lipca ogłoszono przetarg na
roboty, 16 sierpnia podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym

Podziękowanie
Mieszkańcy ul. Sadowej w Płotach tą drogą składają
podziękowanie Panu Burmistrzowi Piotrowi Iwanusowi
oraz Panu Staroście Edwinowi Łazickiemu
za wybudowanie nowej nawierzchni na naszej ulicy.
Sołtys A. Motykiewicz
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„Magbud” z Zielonej Góry. A 27
września nastąpił odbiór. Całość kosztowała 163 tys. zł i pochodziła
z naszego gminnego budżetu. Na
Strzeleckiej na podsypce cementowo
– piaskowej (10 cm) ułożono 570 m 2
szarego plbruku i 218 m krawężników
na ławie betonowej. Na chodniki poszło 233 m2 szarego i 33 m2 czerwonego
(na wjazdy) polbruku. Z kolei na parkingu
ułożono 424 m2 szarego i 50 m2 czerwonego polbruku oraz 160m krawężników na ławie betonowej; na wjazdach
też znalazła się podbudowa betonowa
(37 m2). Odzyskana ze Strzeleckiej trylinka ma służyć do doraźnych napraw,
np. Granicznej.
Drogi to bardzo ważne zadanie samorządu – mówi przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Jędras – i trzeba
sobie jasno powiedzieć, że inwestować w porządne nawierzchnie można
dopiero po wykonaniu infrastruktury.
Jeśli radni, Rada i Burmistrz dobrze ze
sobą współpracują, to potrafią ustalić
właściwy plan działań. Przecież na
wszystko nie starcza pieniędzy. Natomiast parking, choć nie rozwiązuje
problemu, zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i warunki dla kierowców.
Nie może być on obszerniejszy; geodeci i projektanci nie poszli na ryzyko
większego podcięcia wysokiej przecież
skarpy ulicy Granicznej, a rośnie tam

jeszcze rozłożysty dąb – podcinanie
jego korzeni jest niebezpieczne, nie
można zagwarantować, ze kiedyś nie
runie. Liczę na to, ze mieszkańcy
będą się dogadywać i zmieści się tam
więcej pojazdów, niż wynika to miejsc
parkingowych.
W chwili pisania artykułu zbliżały się
do końca zaplanowane na ten rok prace
w Parku Miejskim – na ukończeniu było
podejście w okolicy Ośrodka Zdrowia. Do
tematu powrócę w następnym numerze
„U nas”.
D. Grześkowiak

Listy do redakcji
Wprawdzie nie jestem mieszkańcem
Czerwieńska, ale w Czerwieńsku pracuję.
Ostatnio przeglądałem waszą gazetkę „U
Nas” i jako, że jestem kolejarzem zainteresował mnie artykuł Pt.: „Wjedziemy na
odpowiedni tor” autorstwa pana Marka
Abramowicza.
Argumenty pana Marka o budowie
łącznicy szczerze mnie i moich kolegów
rozbawiły. Szczególnie to o czasach jazdy pociągów na odcinku Zielona Góra
– Zbąszynek. Panie Marku wpuszczony
został pan na „ślepy tor” i to z własnej
winy, gdyż opublikował pan jakieś dane
bez ich weryﬁkacji.
Właściwym źródłem informacji o kursowaniu pociągów jest aktualny Rozkład
Jazdy Pociągów. Te niby argumenty, które

wykazał pan w artykule były już publikowane w środkach masowego przekazu,
i są tylko reklamą idiotycznej inwestycji
pn. budowa łącznicy.
A jakie są fakty:
a/ ze stacji Zbąszynek wyjeżdżam do
pracy o godz. 605, w Czerwieńsku jestem
o godz. 644, a do Zielonej Góry pociąg
dojeżdża o godz. 714 tj. czas jazdy tego
pociągu wynosi 69 minut;
b/ pociąg TJL relacji Zielona Góra
– Warszawa, ze stacji Zielona Góra wyjeżdża o godz. 1515, w Zbąszynku jest o godz.
1623, a więc po 68 minutach;
c/ pociąg EX „Lech” wyjeżdża z Zielonej Góry o godz. 431, a wjeżdża do stacji
Zbąszynek o godz. 536, tj. po 65 minutach.

Relacja ze Starościna
W dniu 30.09-01.10.2010 r. członkowie Gimnazjalnego Koła Turystycznego wraz
z opiekunami panią Agnieszką Kostrzewą i Joanną Dwornicką udali się na wycieczkę
inaugurującą pracę koła do Technikum Leśnego w Starościnie.
W ciągu dwóch dni mogliśmy korzystać ze wszystkich atrakcji szkoły. Po
śniadaniu obejrzeliśmy prezentację multimedialną szkoły. Następnie wysłuchaliśmy koncertu sygnalistów myśliwskich.
Po tych ciekawych zajęciach udaliśmy
się na „Bobrowy szlak”. Towarzyszyli nam przewodnicy
– uczniowie technikum. Przemierzyliśmy
szlak, oglądaliśmy
ciekawe okazy roślin
i zwierząt leśnych.
Dowiedzieliśmy się,
że dąb rośnie około
150 lat, dopiero wtedy
można go ściąć. Były
też inne ciekawostki.
To nietypowa lekcja
biologii, lepiej uczyć
się w działaniu. Wieczorem odpoczywaliśmy przy ognisku
wokół Basiorówki.
Jest to chata myśliwska zbudowana przez
uczniów. Był to czas
relaksu i wspólnej zabawy.

Następny dzień też obfitował we
wrażenia. Od rana wzięliśmy udział w
konkursie przyrodniczym. Odgadywaliśmy odgłosy przyrody: ptaków, zwierząt. Zmierzyliśmy się z umiejętnością
strzelania z broni pneumatycznej. Wzięliśmy udział w zawodach strzeleckich.

Według pana, jak pisze pan w artykule:
„Czas jazdy skróci się nawet o 49 min.”
A więc jak będzie to wyglądało:
pociąg ekspresowy „Lech” do stacji
Zbąszynek, aktualnie i zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy jedzie
65 min. odjąć 49 min. (który to czas
prawdopodobnie zostanie skrócony),
to drogę tą pociąg przejedzie w 16 min.
(minus postój na stacji Sulechów!), musiał by więc rozwinąć szybkość ponad
200 km/godz. Śmieszne, prawda?
Panie Marku, wnioskuję z artykułu,
że jest pan młodym wykształconym człowiekiem i nie powinien pan tak naiwnie
wierzyć reklamie.
W jakim celu tak się reklamuje tą inwestycję? Sam musi pan wywnioskować.
Z poważaniem
Kolejarz
(autor listu zastrzegł prawo podania nazwiska).

Wyjazd do Starościna był doskonałą
decyzją. Uzyskaliśmy wiele informacji
z przyrody, chemii. Dowiedzieliśmy się
jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują na strzelnicy.
Niesposób wypisać wszystkie
atrakcje, w których braliśmy udział.
Warto uczyć się przez działanie. Zawód
leśnika jest bardzo ciekawy, a szkoła
bardzo interesująca.

Emil Małek
kl. III d
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ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA
CZERWIEŃSKA
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r., Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.) Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 15 października 2010 roku w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 zostały
wywieszone na okres 21 dni
wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
i w najem.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68
327 81 79 – Referat Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska).
MM

Wieści z hali
W niedzielę 29 sierpnia na kortach
w Czerwieńsku rozegrany został finałowy
turniej kończący zajęcia wakacyjnej
szkółki tenisa ziemnego dla młodzieży
szkolnej. Na kortach odbył się również
wrześniowy III Turniej o Puchar Prezesa
CPN Ekoserwis.
„Lubuszanka” była gospodarzem,
wraz z Gimnazjum im. Jana Pawła II
i Radą Sportu, jubileuszowego X Turnieju
Piłkarskiego im. Romana Winnickiego.
28 września w hali pojedynki rozegrało 5
drużyn – Piast Czerwieńsk, Gimnazjum
z Czerwieńska, Start Płoty, Sparta Nietkowice i goście z Gimnazjum z Przylepu.
Hala sportowa stanęła teraz przed
nowym kłopotem. Otóż od października
zmieniły się przepisy dotyczące rozgrywania pojedynków koszykarskich.
W zamyśle federacji tego sportu, miało
to uatrakcyjnić mecze – na boisku linia
6,25 została przesunięta na 6,75; strefa
podkoszowa otrzymała nowy kształt.
Przemalować hali się nie da, trzeba byłoby wymienić całą nawierzchnię, a to kosztuje i to niemało. Bez tego na pewno nie
będzie można „ściągnąć” koszykarskich,

Sport gimnazjalny
Hala Sportowa „Lubuszanka” była
areną jubileuszowego, X Turnieju Piłkarskiego im. Romana Winnickiego. 28
września spotkały się drużyny klubowe
z terenu naszej gminy, reprezentacja Gimnazjum oraz, po raz pierwszy zaproszona,
szkoła gimnazjalna z Przylepu. Bardzo
gościnni okazali się wszyscy nasi gminni
piłkarze, bowiem pierwsze miejsce przypadło drużynie z Przylepu. Natomiast
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II-gie Piastowi Czerwieńsk, III-cie Gimnazjum Czerwieńsk, IV-te Startowi Płoty
a V-te Sparcie Nietkowice.
Oto wyniki poszczególnych spotkań:
Gim. Cz-k – Start 1:1, Piast – Sparta
2:2, Gim. Cz-k – Gim. Przylep 1:3, Start
– Sparta 1:0, Piast – Gim. Przylep 0:3,
Gim. Cz-k – Sparta 5:1, Start – Piast 0:3,
Sparta – Gim. Przylep 0:9, Gim. Cz-k
– Piast 1:3, Start – Gim. Przylep 0:2.

(ligowych) imprez z Zielonej Góry.
Przed takim kłopotem stoją wszyscy
użytkownicy hal sportowych i orlików (te
mają boiska wielofunkcyjne, czyli też do
kosza) w całej Polsce. To duże wydatki,
dotyczące również szkół. Jak trenować na
„starym” boisku i jechać na mecz na „nowym”? A jak jeszcze zechcą „uatrakcyjniać
się” siatkarze i piłkarze ręczni? Dotychczasowe płyty stają się rekreacyjne…
Kierownik hali Lubomir Rotko
planuje zorganizowanie imprezy sportowej innej niż piłka nożna. Bo tych
jest sporo, a są amatorzy i zawodnicy
zainteresowani Kalendarzem Grand
Prix Województwa, zdobywaniem
w nim punktów. Taką imprezą byłyby
wyścigi rowerowe MTB. Są tam kategorie wiekowe, również dla dzieci,
możliwości wymiany doświadczeń,
podglądania sprzętu.
Rusza sezon halowy tenisa ziemnego. Od 16 do 23 października będą
się odbywały pojedynki eliminacyjne,
natomiast 24 rozegrany zostanie turniej
inauguracyjny.
W hali odbywają się też zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – hip hop,
disco i towarzyskiego, prowadzone przez
Klub Taneczny „Hit”.
D. Grześkowiak
Najlepszym strzelcem turnieju został
Patryk Górski z Gimnazjum Czerwieńsk a najlepszym bramkarzem okazał
się Alan Krzesiński ze Startu Płoty.
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody
rzeczowe i słodycze a zwycięzcy okazały
puchar. Organizatorzy turnieju – Hala
Sportowa „Lubuszanka”, Rada Sportu
oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku dziękują zawodnikom za
sportową postawę a właścicielom sklepu
„Huzarek” za ufundowane słodycze. Do
zobaczenia za rok!
W. Dwornicki, M. Nowakowski

Oczyszczalnia jak nowa
Oddana do użytku w 1994 roku miejska oczyszczalnia ścieków w Czerwieńsku przeszła w tym roku gruntowną modernizację i rozbudowę. W związku
z realizacją wielkiego projektu ekologicznego – uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk jej przepustowość musiała zostać
zwiększona z 1100 m3 do 1600 m3 na dobę. Dzięki temu całość ścieków
z aglomeracji skierowana została do oczyszczalni.
Uroczystość oficjalnego przekazania do użytku tego obiektu odbyła
się 7 października br. W towarzystwie
przedstawicieli władz samorządowych
województwa, powiatu i gminy, a także
wykonawców tej inwestycji - burmistrz
Piotr Iwanus i Przewodniczący RM Leszek Jędras przecięli tradycyjną wstęgę,
oddając do użytku niezwykle istotną dla
gminy inwestycję.

Historię jej budowy przedstawił
w swoim okolicznościowym przemówieniu burmistrz Czerwieńska. Przypomniał,
że czerwieńska oczyszczalnia nawet
w swojej pierwszej wersji z 1994 roku
była obiektem niezwykle nowoczesnym
i w pewnym sensie prototypowym.
Pierwotnie pomyślana była przecież
z przeznaczeniem dla miasta i odbioru
tylko ścieków dowożonych z szamb.
Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego
z 11.10.2005 roku w sprawie tworzenia
aglomeracji ściekowych, stanowiących
krajowy system oczyszczania ścieków,

umożliwiło nam uruchomienie wielkiego
projektu w tej dziedzinie. Dzięki uzyskaniu doﬁnansowania z programu Interreg
III A udało się zlikwidować oczyszczalnię
ścieków, przejętą z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych i stworzenie kolektora łączącego z oczyszczalnią. Kolejnym
etapem było wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych (z programu SAPARD). Następnym
elementem tego systemu
była budowa sieci grawitacyjno-tłocznej dla Płot,
Sudołu, Leśniowa Wielkiego
– w sumie 30 km sieci, przepompownie, 400 przełączeń
nieruchomości. Ten etap
uzyskał wsparcie z Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w 2007 roku.
Dalsza rozbudowa sieci
o miejscowości Laski i Nietków wymusiła także modernizację oczyszczalni, której
możliwości technologiczne
uniemożliwiały zwiększenie
przepustowości. Projektując
nową de facto oczyszczalnię
zrezygnowano przy okazji
z systemu odsączania osadu
„Drymat” ze względu na
koszty. Zmniejszono ilość
osadu, wybudowano dwa
nowe osadniki wtórne, udoskonalono napowietrzanie
i ograniczono zużycie energii elektrycznej. Zwiększając swoją przepustowość
o 500 m3 pozwala na uzyskanie 100% efektu ekologicznego w całej
aglomeracji. Cały program uporządkowania gospodarki ściekowej w południowej
części gminy, w skład którego wchodziła
także modernizacja oczyszczalni kosztował 27 mln. Dzięki profesjonalnie przygotowanemu wnioskowi aplikacyjnemu
i wsparciu Rady Miejskiej udało się uzyskać z LRPO doﬁnansowanie na poziomie
58%. Wykonawcą całego przedsięwzięcia
jest ﬁrma EKO-WOD ze Świdnicy Śląskiej, natomiast inżynierem kontraktu była
ﬁrma Eko-Centrum z Wrocławia.
Andrzej Sibilski
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